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§ 31
Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 
2012

HEL 2013-003863 T 00 03 00

Päätös

Johtokunta päätti antaa asiasta tarkastuslautakunnalle seuraavan 
lausunnon:

Arviointikertomuksen kohdassa 2.6 Tarkastuslautakunta toteaa, että

 kaupunginvaltuuston asettaman sitovan tavoitteen poikkeama 
tulee hyväksyttää valtuustolla riippumatta siitä, mistä se 
aiheutuu.

Helsingin Energialle kaupungin talousarviossa asetettu sitova tavoite 
sijoitetun pääoman tuotto vähintään 16 prosenttia ei toteutunut, vaan oli 
15 prosenttia.  Merkittävin syy tavoitteen alittumiseen oli ennakoitua 
suuremman ylimääräisen tuloutuksen aiheuttama velkaantuminen. 
Vuoden 2012 lopussa Helsingin Energialla oli velkaa kaupungin 
konsernitililtä 166 milj. euroa. Tuloutuksesta päätös tehtiin vasta 
keväällä 2012, eikä Helsingin Energia ole voinut jo kesällä 2011 
talousarviovalmistelussa arvioida tulevista tuloutuksista aiheutuvaa 
lyhytaikaisen velan tarvetta. Helsingin Energian näkemyksen mukaan 
tavoitteen alitus oli vähäinen, vuoden 2012 tulos oli hyvä, 15 % tuotto 
sijoitetulle pääomalle on energiatoimialalla erittäin hyvä.

Arviointikertomuksen kohdassa 4.1.1 käsitellään lähinnä kuntalaisille 
peruspalveluja tuottavien virastojen säästöhankkeiden toteutumista. 
Helsingin Energia toimii liiketaloudellisin perustein kilpaillussa 
markkinaympäristössä, jossa menestyminen edellyttää sekä pääoman 
että työn tuottavuuden jatkuvaa kehittämistä. Helsingin Energialla ei ole 
arviointikertomuksen ko. kohtaan lausuttavaa. 

Arviointikertomuksen kohdassa 4.1.2 käsitellään kaupungin uuden 
laskentajärjestelmän (Laske) käyttöönottoa. Tarkastuslautakunta toteaa 
mm., että

 Laske-järjestelmän hyödyntämistä tulee kehittää 
kustannustehokkaammaksi ja kaupungin taloushallintoa, 
tilinpäätöstä ja raportointia vielä paremmin palvelevaksi 
kokonaisuudeksi siten, että kaikki kaupungin virastot ja 
liikelaitokset siirtyvät sen käyttäjiksi. 

Helsingin Energia ei ole mukana Laske-järjestelmässä. Helsingin 
Energia tarvitsee talousjärjestelmän, joka on rakennettu liiketoiminnan 
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ehdoin. Helsingin Energian järjestelmillä hoidetaan myös tytäryhtiöiden 
taloushallinto. Myynnin laskutus ja kassavirtojen hallinta noin 400 000 
asiakkaan ympäristössä ja regulaation tuomat vaateet laskutukselle 
luovat järjestelmille omat haasteensa. Tuleva yhtiöittäminen huomioon 
ottaen on tarkoituksenmukaisinta, että Helsingin Energia pysyy 
energiatoimialalle paremmin soveltuvissa ratkaisuissa.

Esittelijä
Toimitusjohtaja
Pekka Manninen

Lisätiedot
Kauno Kaija, Johtaja, puhelin: +358 9 617 2100

kauno.kaija(a)helen.fi

Päätösehdotus

Johtokunta päättänee antaa asiasta tarkastuslautakunnalle seuraavan 
lausunnon:

Arviointikertomuksen kohdassa 2.6 Tarkastuslautakunta toteaa, että

 kaupunginvaltuuston asettaman sitovan tavoitteen poikkeama 
tulee hyväksyttää valtuustolla riippumatta siitä, mistä se 
aiheutuu.

Helsingin Energialle kaupungin talousarviossa asetettu sitova tavoite 
sijoitetun pääoman tuotto vähintään 16 prosenttia ei toteutunut, vaan oli 
15 prosenttia.  Merkittävin syy tavoitteen alittumiseen oli ennakoitua 
suuremman ylimääräisen tuloutuksen aiheuttama velkaantuminen. 
Vuoden 2012 lopussa Helsingin Energialla oli velkaa kaupungin 
konsernitililtä 166 milj. euroa. Tuloutuksesta päätös tehtiin vasta 
keväällä 2012, eikä Helsingin Energia ole voinut jo kesällä 2011 
talousarviovalmistelussa arvioida tulevista tuloutuksista aiheutuvaa 
lyhytaikaisen velan tarvetta. Helsingin Energian näkemyksen mukaan 
tavoitteen alitus oli vähäinen, vuoden 2012 tulos oli hyvä, 15 % tuotto 
sijoitetulle pääomalle on energiatoimialalla erittäin hyvä.

Arviointikertomuksen kohdassa 4.1.1 käsitellään lähinnä kuntalaisille 
peruspalveluja tuottavien virastojen säästöhankkeiden toteutumista. 
Helsingin Energia toimii liiketaloudellisin perustein kilpaillussa 
markkinaympäristössä, jossa menestyminen edellyttää sekä pääoman 
että työn tuottavuuden jatkuvaa kehittämistä. Helsingin Energialla ei ole 
arviointikertomuksen ko. kohtaan lausuttavaa. 

Arviointikertomuksen kohdassa 4.1.2 käsitellään kaupungin uuden 
laskentajärjestelmän (Laske) käyttöönottoa. Tarkastuslautakunta toteaa 
mm., että
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 Laske-järjestelmän hyödyntämistä tulee kehittää 
kustannustehokkaammaksi ja kaupungin taloushallintoa, 
tilinpäätöstä ja raportointia vielä paremmin palvelevaksi 
kokonaisuudeksi siten, että kaikki kaupungin virastot ja 
liikelaitokset siirtyvät sen käyttäjiksi. 

Helsingin Energia ei ole mukana Laske-järjestelmässä. Helsingin 
Energia tarvitsee talousjärjestelmän, joka on rakennettu liiketoiminnan 
ehdoin. Helsingin Energian järjestelmillä hoidetaan myös tytäryhtiöiden 
taloushallinto. Myynnin laskutus ja kassavirtojen hallinta noin 400 000 
asiakkaan ympäristössä ja regulaation tuomat vaateet laskutukselle 
luovat järjestelmille omat haasteensa. Tuleva yhtiöittäminen huomioon 
ottaen on tarkoituksenmukaisinta, että Helsingin Energia pysyy 
energiatoimialalle paremmin soveltuvissa ratkaisuissa.

Esittelijä

Tarkastuslautakunta hyväksyi 17.4.2013 (§ 62) arviointikertomuksen 
vuodelta 2012. Lautakunta on pyytänyt johtokunnalta lausuntoa 
arviointikertomuksensa kohdista 2.6 (kaupunginvaltuuston asettamien 
sitovien tavoitteiden toteutuminen), 4.1.1 (tuottavuus- ja 
työhyvinvointiohjelman säästötavoitteet) ja 4.1.2 (uuden 
laskentajärjestelmän käyttöönotto).

Esittelijä
Toimitusjohtaja
Pekka Manninen

Lisätiedot
Kauno Kaija, Johtaja, puhelin: +358 9 617 2100

kauno.kaija(a)helen.fi

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 17.04.2013 § 62

HEL 2013-003863 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 
2012 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin 
toimielimiltä tarvittavat lausunnot 22.5.2013 mennessä
toimitettaviksi kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen 
kanssa.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää
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Lisätiedot
Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi


